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Legislatívno - právna komisia pri MsZ v Seredi 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
Zápisnica zo zasadnutia legislatívno-právnej 

komisie zo dňa 11.02.2020 

 

 
Zasadnutie Legislatívno – právnej komisie sa uskutočnilo v utorok  11.02.2020  v malej zasadačke na MsÚ 

v Seredi. 
 

 

Začiatok zasadnutia:     16.30     hod. 

 

Koniec zasadnutia:        19.00    hod. 
 

 
Prítomní:             JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Zuzana Pastuchová, JUDr. Takáč,              

JUDr. Klenovič, p. Hilková 

Ospravedlnení:   JUDr. Irsák, JUDr. Hudák, JUDr. Tóth 

 

  Hostia: Ing. Krajčovič, JUDr. Ing. Vargová, Mgr. Kováčová 

 

  Verejnosť:        

 

 

Program:  
1.) Otvorenie 

2.) VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č.1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, 

materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení                  

3.) Návrh Rokovacieho poriadku  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi  

4.) Žiadosť o súhlas na vytvorenie Súkromného centra voľného času (SCVČ) 

5.) Nakladanie s majetkom mesta 

A. Zámer nájmu majetku mesta 

1. hala Relax na Mlynárskej ul . 

2. Pozemok na ul. A.Hlinku - Chmelároví 

B. Zámer prevodu majetku  mesta 

1. pozemok na Krátkej ul. – Hojerová, Krištofík 

C. Zriadenie vecného bremena 

1. Zmena uznesenia- Višvarda, Haus Land 

D.  Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď – návrh 
6.) Rôzne 
7.) Záver 

 
 

BOD č. 1 
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie JUDr. Edita Červeňová, privítala  prítomných 

členov komisie, hostí a ospravedlnila z neúčasti na zasadnutí JUDr. Tótha,  JUDr. Hudáka a  

JUDr. Irsáka. 
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BOD č. 2 

Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní základnej 

umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších 

nariadení  

Návrh VZN uviedla Mgr. Kováčová. K návrhu VZN neboli doručené žiadne pripomienky. 

Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh VZN schváliť na MsZ dňa 13.02.2020 po 

zapracovaní nasledovných pripomienok: 

-vo všetkých názvoch návrhu VZN doplniť za slovné spojenie: ,,...materských škôl a školských 

zariadení“ slovo ,,zriadených“; 

-v dôvodovej správe upraviť pri ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa sumu v tabuľke ,,Navýšenie 

finančných prostriedkov v rámci I. zmeny rozpočtu 2020 na sumu 37 172€. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MT, MK, ZP 

PROTI:0  

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 3 

Návrh Rokovacieho poriadku  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi  

Materiál uviedla JUDr. Ing. Vargová. Komisia materiál prerokovala a odporúča návrh 

Rokovacieho poriadku schváliť na MsZ dňa 13.02.2020 po zapracovaní nasledovných 

pripomienok: 

-nahradiť úvodnú vetu novým znením: ,,Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď schvaľuje Rokovací 

poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri 

Mestskom zastupiteľstve v Seredi.; 

-v Čl.2 ods.3 písmeno c) nahradiť slovo ,,obecným“ slovom ,,mestským“; 

-v Čl.2 ods.4 sa nahrádza novým znením: ,,K zániku členstva v komisii podľa ods.3 písm. a) 

dochádza dňom vzdania sa a podľa ods.3 písm. d) dňom odvolania. To neplatí, ak počet členov 

komisie klesne pod počet ustanovený ústavným zákonom. V takom prípade dochádza k zániku 

členstva v komisii dňom zvolenia nového člena komisie. K zániku členstva v komisii podľa ods.3 

písm. b) dochádza dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi komisie. 

- v Čl.2 ods.5 sa nahrádza novým znením: ,,Ak dôjde v čase platného zvolenia komisie k zmene 

v politickej príslušnosti predsedu a/alebo člena komisie tak, že nastane nesúlad s ústavným 

zákonom, dotknutý predseda a/alebo člen komisie je povinný oznámiť túto skutočnosť 

bezodkladne v písomnej forme predsedovi komisie.“ 

-v Čl.2 vypustiť ods. 6 a následne prečíslovať nasledujúce odseky; 

- Čl.3 ods.2 písmeno c) sa nahrádza novým znením: ,, podpisuje zápisnicu, uznesenia komisie 

a iné písomnosti komisie, vydané v súlade s ústavným zákonom; 

-Čl.3 ods.5 sa nahrádza novým znením: ,,Preškolenie predsedu a tajomníka k zákonu č. 211/2000 

Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) v znení neskorších predpisov a k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potrebnú ochranu a úschovu predložených 

oznámení, ku ktorým bude mať prístup iba predseda komisie a tajomník komisie, zabezpečuje 

mesto Sereď.“ 

-v Čl. 4 ods.1 písmeno a) vypustiť slovné spojenie: ,, primátor mesta a/alebo“; 

-v Čl. 5 ods.7 sa vypúšťa časť druhej vety: ,,ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina všetkých 

členov komisie.“; 

-Čl.10 sa nahrádza novým znením: ,,Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho 

schválenia mestským zastupiteľstvom  a účinnosť dňom podpísania uznesenia mestského 

zastupiteľstva, ktorým bol Rokovací poriadok schválený. 

 

Komisia prerokovala aj návrh úpravy Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva 

v Seredi v nadväznosti na úpravy Rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného záujmu 
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pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi a odporúča návrh 

zmeny schváliť na MsZ dňa 13.02.2020 po zapracovaní nasledovnej pripomienky: 

-v Čl.1 nahradiť ods.1 novým znením: ,,Rokovací poriadok stálych komisií Mestského 

zastupiteľstva v Seredi (ďalej len „rokovací poriadok“) upravuje prípravu zasadnutí, obsah a 

priebeh rokovania, spôsob uznášania sa a prijímanie uznesení, vymedzuje úlohy komisií a 

povinnosti členov a tajomníčok komisií. Rokovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov sa riadi Rokovacím poriadkom komisie na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.“ 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MT, MK, ZP 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 4 

Žiadosť o súhlas na vytvorenie Súkromného centra voľného času (SCVČ) 

Materiál uviedla Mgr. Kováčová. Komisia materiál prerokovala a zobrala informáciu o zaslanej 

žiadosti na vedomie. 

Hlasovanie: 
PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MT, MK, ZP 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

BOD č. 5 

Nakladanie s majetkom mesta 

Materiály uviedla JUDr. Ing. Vargová. 

A. Zámer nájmu majetku mesta 

1. hala Relax na Mlynárskej ul. 

Komisia materiál prerokovala, berie na vedomie zámer nájmu majetku mesta a súhlasí 

s vyhlásením OVS. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MT, MK, ZP 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

2. Pozemok na ul. A.Hlinku - Chmelároví 

Komisia materiál prerokovala, odporúča zámer nájmu majetku mesta prerokovať na MsZ dňa 

13.02.2020. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MT, MK, ZP 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA:0 

 

 

B. Zámer prevodu majetku  mesta 

1. pozemok na Krátkej ul. – Hojerová, Krištofík 

Komisia materiál prerokovala, odporúča zámer prevodu majetku mesta prerokovať na MsZ dňa 

13.02.2020.  

JUDr. Vargová tlmočila komisii žiadosť p. D. Irsáka z finančnej komisie, p. Irsák Dušan žiadal 

aby pri prevode pozemkov, ktoré vlastní mesto, bola v kúpnej zmluve zapracovaná klauzula 

o predkupnom práve mesta za podmienok, aké boli pri predaji. Touto klauzulou je potrebné 
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predísť následnému predaju pozemku tretím osobám. Komisia žiadosť zobrala na vedomie 

a súhlasí, aby v kúpnych zmluvách pri prevodoch pozemkov bola uvedená klauzula súčasťou 

kúpnych zmlúv. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MT, MK, ZP 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

C. Zriadenie vecného bremena 

1. Zmena uznesenia- Višvarda, Haus Land 

Komisia materiál prerokovala, odporúča zriadenie vecného bremena prerokovať na MsZ dňa 

13.02.2020. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 4  EČ, MT, MK, ZP 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

D. Dodatok č.3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď- návrh 

Komisia materiál prerokovala a hlasovala jednotlivo o úpravách v Dodatku č.3. k Zásadám 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. Komisia odporúča prerokovať doplnenie 

bodu v §16 bod.14) a pôvodný bod 14) prečíslovať na bod. č.15). 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 0    EČ, MT, MK, ZP 

PROTI: 4 

ZDRŽAL SA: 0 

Komisia neodporúča prerokovať navrhovanú zmenu k zásadám hospodárenia.  

 

Komisia odporúča prerokovať úpravy v §21 v bode 6,7 a 8. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 4 

ZA: 3     EČ,MK, ZP 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 MT 

 

BOD č. 6 

Rôzne 
V bode rôzne komisia dostala informáciu o žiadostiach právnických osôb týkajúcich sa  možnosti 

darovania infraštruktúry mestu Sereď. Komisia informáciu zobrala len na vedomie, nakoľko na 

komisiu neboli doručené žiadne žiadosti, komisia sa nevedela vyjadriť.  Tieto žiadosti, ak budú 

predložené komisii, budú predmetom nasledujúcich rokovaní komisie. 
 
BOD č. 7 

Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie komisie. 

                                 

 

                                                                   JUDr. Edita Červeňová, v. r. 

                                                                                                              predsedníčka komisie 

 

Zapísala: Martina Hilková 

                tajomníčka komisie 

Dňa:        12.02.2020 


